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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde 

Curso de Psicologia 

Prezados (as) Estudantes, 

  

Considerando o início do semestre letivo e os períodos 
anteriormente destinados à alteração de matrícula, entre 15 (a 
partir das 13h) e 26 de janeiro, poderão ser encaminhadas 
solicitações de alterações de matrícula exclusivamente nos 
seguintes casos: 

         Reprovação em disciplinas; 

         Aproveitamento de estudos aprovado após o encerramento 
do período de matrícula acadêmica; 

         Questões de saúde, devidamente comprovadas por 
documento emitido por profissional de saúde (anexe o 
documento no portal acadêmico); 

   Condição de trabalho/estágio, com documento 
comprobatório (anexe o documento no portal acadêmico); 

         Monitoria, Iniciação Científica e/ou PET, com a devida 
comprovação da necessidade de alteração para o cumprimento 
de atividades (anexe o documento no portal acadêmico); 

         Inclusão de disciplinas que constam no plano de estudos ou 
disciplinas indeferidas na matrícula acadêmica por falta de 
vagas e que implicam em tempo de conclusão do curso. 

Todos os pedidos que não se encaixarem nessa condição não 
serão acatados para análise. 

Lembramos que a abertura do portal nesse período reserva-se 
exclusivamente ao acolhimento desses casos, em caráter de 
excepcionalidade, uma vez que as alterações devem ser 
solicitadas no período de matrícula acadêmica para garantir o 
planejamento acadêmico.  
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Consultem e confiram sua matrícula no Quadro de Horários no 
Portal de Alunos (https://portal.fundasp.org.br/). 

A solicitação “Alteração de Matrícula – 1°/2021”, estará 
disponível no Portal de Alunos em 
Secretaria>Requerimentos>Requerimentos Disponíveis> 
GRADUAÇÃO – Procedimentos, no período de 15 (a partir 
das 13h) a 26 de janeiro, como citado anteriormente.  

A grade horária do curso está disponível no site da PUC-SP 
(http://www.pucsp.br/), em “Eu sou PUC-SP”, na “Área do (a) 
aluno (a)” do curso de Psicologia. Consultem os horários em:  

https://www.pucsp.br/alunos/graduacao/psicologia. 

Consultem a tabela de pré e co-requisitos no Catálogo de 
Informações Gerais (páginas 15 a 19) em: 

https://www.pucsp.br/sites/default/files/2020-05/catalogo-de-
informacoes-gerais-de-psicologia-2020.pdf. 

  

Atenciosamente, 

  

Profª Fabiola Freire  

Coordenação do Curso de Psicologia 

     


